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ﻋﻠﻰاﺻﻐﺮ ﺳﯿﺪآﺑﺎدى
قدرت آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی در میان مردم
همــواره به افســانههایی آغشــته بــوده و کماکان
آغشــته اســت .برخی برای او قدرتی متصور بودند
کــه حتی نامهربانیهای ســالهای اخیــر را نوعی
بــازی سیاســی میدانســتند ،اما حال کــه او رفته،
ماجرا فرق کرده اســت .درگذشــت آیتاﷲ موجی
از نگرانی پدید آورده اســت .بسیاری گمان میکنند،
درگذشــت او ضربــهای بــزرگ و جبرانناپذیر برای
جنبــش اصالحــات و میانهروهــای ایران اســت و
برخی چنان ســخن میگویند که گویی مرگ آیتاﷲ
یعنــی پایان اصالحــات در نظام سیاســی ایران ،اما
آیا واقعا چنین اســت؟ در اینکه هاشمیرفسنجانی
چهــرهای تأثیرگذار بود و  -اگر زنــده بود -میماند،
تردیدی نیســت ،اما این تأثیرگذاری  -مخصوصا در
دهه آخر عمرش -به پشــتوانه قدرت سیاســیاش
نبــود .در ســالهای اخیر هاشــمی ،بــدون اینکه
جایگاه رســمیاش را از دســت بدهد ،رفتهرفته از
جایگاه واقعی و وزنش در سیاســت رســمی کاسته
شــده و وزن و اعتبــار اجتماعــیاش افزایش یافته
بود .گویی از سیاســت رسمی به سیاست اجتماعی
کوچ کرده بود .با وجود فرازونشــیبهای دهه اخیر،
افسانه نقش و قدرت هاشــمی در سیاست رسمی،
هیچگاه کمرنگ نشــد و پس از مرگ نیز این افسانه
زنده است ،درحالیکه هاشــمی از سالها پیش در
سیاســت رسمی حضور مؤثری نداشــت .تأثیر او بر
سیاســت رســمی نیــز از پایگاه
اجتماعــی و بیــرون از دایــره
سیاست رسمی بود ،چنانکه در
انتخابات ریاستجمهوری سال
 ۹۲مؤثر بود .بااینهمه بســیاری
از اصولگرایان و اصالحطلبان نیز
افسانه نقش و قدرت هاشمی بر
سیاست رســمی را باور داشتند.
بخشــی از رقابتهای سیاســی
بر بســتر همین افســانه طراحی
میشــد .دوگانهســازی محمود
احمدینــژاد در مناظره معروف
انتخابــات  ۸۸بــا میرحســین

موسوی بر همین بستر طراحی شده بود و روی جلد
اخیر همشــهری جوان نیز -که به یکی از نامزدهای
باســابقه ریاســتجمهوری نزدیک اســت -نوعی
رقابت زودهنگام انتخاباتی در همین بستر است .این
بخش از اصولگرایان حتی اگر آن را باور نداشتند ،به
خاطر باور مردم به این افسانه ،آن را بستری مناسب
برای رقابتهای سیاسی میدانستند.
بخــش دیگــری از اصولگرایــان نیــز اگرچــه
میدانســتند قدرت او در سیاســت رســمی کاهش
یافته اســت ،اما موقعیت او را بــه دلیل هوش باال
و تجربهاش چنان میدیدند کــه بازتولید آن قدرت
افســانهای را همیشــه محتمل و او را بهعنوان یک
رقیــب بزرگ و همیشــه حــی و حاضــر میدیدند،
بنابراین از هیچ فرصتی برای بازی در همان بســتر و
ترساندن از افسانه قدرت هاشمی دریغ نمیکردند.
رابطه اصالحطلبان با این افسانه بهگونهای دیگر
است .بخشهای بزرگی از اصالحطلبان نیز آن را باور
داشتند و دارند .نشانههای این باور از البهالی سخنان
دیروز و امروز آنان پیداســت .به نظرم اغلب آنان دو
نــوع فقدان را خلــط کردهاند .هاشمیرفســنجانی
برای اصالحطلبان و نیروهای میانهرو در سیاســت
رســمی بیشــتر تکیهگاهــی عاطفی بود تــا قدرتی
واقعی .نشــانهای بــود که به آنــان اعتمادبهنفس
میداد .این بخش از اصالحطلبان شــبیه کسانیاند
که به کمک یاریدهندهای از خاکســتر برخاستهاند،
سرپا ایســتادهاند و به راه افتادهاند ،اما کماکان فکر
میکنند به کمک یاریدهنــده راه میروند .حاال که
او رفته اســت ،منتظرند بیفتند ،اما نمیافتند .مدتی
طول خواهد کشــید تا دریابند که حضور هاشــمی
در کنارشــان حضوری روانــی و عاطفی بود .فقدان

هاشــمی برای آنان فقدان تکیهگاهی عاطفی است
و نه فقدان بازیگری در سیاســت رسمی .در عرصه
سیاســت رســمی از مدتها پیش کاری از دســت
هاشــمی ســاخته نبود ،اما این به معنی این نیست
کــه بیتأثیر بود .تأثیر او پس از مرگ هم میتواند به
شــکلی ادامه داشته باشد .اصالحطلبان و نیروهای
میانــهرو میتوانند از فقــدان او در فضای عمومی،
قدرتی نمادین بســازند که جای پایشان را در قدرت
رسمی محکم کند .فقدان هاشمی شاید در سیاست
رســمی به زیان اصالحطلبان باشد ،اما در سیاست
اجتماعــی )انتخاباتــی( پشــتوانهای عاطفی برای
حمایت مردمی از آنان شکل داده است .این پشتوانه
عاطفی تــا مدتهــا میتواند عمل کنــد ،میتواند
کمک کند تا ســرمایه اجتماعی هاشــمی به فرد یا
افرادی شبیه او منتقل شود .حسن روحانی بهعنوان
رئیسجمهور بهترین کسی است که میتواند حامل
این ســرمایه اجتماعی باشد ،بهخصوص که فضای
کشــور تا یکــی ،دو ماه دیگــر انتخاباتی میشــود.
اصالحطلبان و میانهروهــا میتوانند فقدان او را به
فرصتی عاطفی تبدیل کننــد ،درحالیکه فضا برای
اصولگرایــان به نحــو دیگری رقم خواهــد خورد.
برخــی از اصولگرایان تندروتــر در این یکی ،دوروزه
نشانههایی از خوشــحالی بروز دادهاند ،اما اگر اهل
نظــر و دقت باشــند ،بهزودی درخواهنــد یافت که
فقدان هاشــمی به زیان آنان خواهد بود ،نه به این
دلیل که هاشــمی در حیاتش بــه آنان کمکی کرده
باشد ،بلکه به این دلیل که صحنه بازی را در عرصه
سیاست براساس حضور هاشــمی نوشته ،تمرین و
بازی کردهاند و اکنون در فقدان او ،بازینامههایشان
اعتبــارش را از دســت میدهــد و فرصــت زیادی
برای تدویــن بازینامهای جدید
و تمریــن و بازی بر آن اســاس
ندارند .در چنین شرایطی بهترین
کار همانی اســت که این روزها
از زبــان افــراد زیــادی شــنیده
میشود :آشــتی ملی! بازکردن
فضا برای حضور همه بازیگران.
هیچ بازی سیاســتی بدون رقیب
ممکن نیســت ،برای اینکه جای
خالی این رقیب بــزرگ در بازی
سیاســت ایران پر شــود ،باید به
بازیگران بزرگ رقیب که غایبند،
میدان داد.
ﻋﮑﺲ :اﻣﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪي ،ﺷﺮق

 مهرداد حجتی :چنــد روز پیش »دســتچپی«
بعــد از چند هفتــه تمــاس گرفت .گفت شــنیده
»دستراســتی« رفته مسکو .بعد هم گفت اگر برای
مثال مــن میرفتــم »واشــنگتن« بعضیها چیزی
نمیگفتند؟ مثال سؤالی ،چیزی؟ پرسیدم پس جایی
نرفتــی؟ گفت نه که نرفتم .پرســیدم ســری به ما
نمیزنی؟ گفت چرا ،حتما و بعدش قراری گذاشتیم
خیابان وسط« ببینیم.
وسط
تا هم را در همان »کافه ِ
ِ
امروز روز قرار بود ،که ســر وقــت آمد .خیلی فرقی
نکرده بود .همان ســر و وضع و همان قیافه .نه الغر
شده بود نه چاق .گارسون هم تا او را دید ،دواندوان
آمد و ســالم کرد و سفارش همیشــگیاش را آورد.
گفته بودم که رابطهشــان همیشه خوب بوده .بارها
هم سراغش را در همین چند هفته از من گرفته بود.
پرســیدم :اگر جایی نرفتی پس چرا آفتابی نشــدی؟
الاقل زنگ میزدی .گفت :داشتم روی موضوعی کار
میکردم .پرســیدم چه موضوعی؟ گفت :میانهروی.
پرســیدم به چه نتیجهای رســیدی؟ گفت» :به این
نتیجه که میانهَروی ،کاِر بهمراتب دشــوارتری است.
میشود تُند یا ُکند بود ،اما وقتی میخواهی میانهرو
باشی ،کار دشوار میشود .باالخره جریانهای مختلف
از تو انتظاراتی دارند و همین انتظارات میتواند تو را
از تعادل خارج کند .برهمیناســاس کسی که بتواند
حد وســط را نگه دارد و از تعادل خارج نشود واقعا
کار بزرگی کرده اســت« .نگاهش کردم ،برایم جالب
بــود که یک »چپ« دارد در ســتایش از »میانهروی«
حرف میزند .پرســیدم» :خبری شــده؟« فنجان در
دست گفت» :خبرش که همهجا هست .افرادی نظیر
آقای »هاشمیرفسنجانی« در هر دورانی میتوانند در
منازعات سیاسی نقطه اتکا برای همه باشند تا اوضاع
از تعادل خارج نشــود .گمان میکنم باید این وجه از
یک »روحانی عملگرا« که ســالها »سیاستورزی«
کرده اســت را برجســته دید .بیاعتنایی ایشــان به
انتظارات تندروها که از ایشان انتظار تندروی داشتند،
نشــاندهنده تدبیر و واقعگرایــی در تصمیم و رفتار
ایشــان بود« .پرســیدم» :نگران به نظر میرسی؟« با
همان وضعیت فنجان در دست گفت» :هم حکومت
و هــم جامعه به چنین افراد باخــردی در برهههای
حســاس نیاز دارند .طبیعی است که باید نگران خأل
پدیدآمده از فقدان ایشــان بود« .پرســیدم» :چه شد
به این موضــوع عالقهمند شــدی؟« گفت» :صدای
بلند تندروها مرا متوجه ایشان کرد .موضعگیریهای
سالهای اخیر ایشان بسیار خردمندانه بود« .پرسیدم:
»روی تــو تأثیــر گذاشــته؟« تلخندی کــرد و فنجان
اسپرسوی تلخش را سر کشید.

